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Sint – Lambertus Basisschool 

Oorderseweg 8 2180 Ekeren 

03 541 54 42 basisschool@lambertus.be  

 

 

Beste ouders, 
 

De nieuwe Corona-maatregelen voor de start 

van het schooljaar 2021-2022 zijn gekend.  

We overlopen de praktische afspraken voor  

het brengen en halen van de kinderen. 
 
 

BRENGEN VAN DE KINDEREN  

• Vanaf 7u25 komen kinderen van de voorschoolse opvang via de rode poort aan de 

Oorderseweg binnen (eerst aanbellen). Ouders zetten de kinderen af aan de poort en 

komen niet binnen. 
 

• Vanaf 8u10 worden kleuters aan de glazen inkomdeur aan de kleutergang afgezet. 

(Dezelfde afspraken gelden als vorig schooljaar). Ouders komen niet mee binnen. 
 

• De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar gaan via de rode poort aan de 

Oorderseweg ’s ochtends naar de klas. Ouders zetten de kinderen af aan de poort en 

komen niet binnen. 
 

• De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar komen via de poort van de Frans 

Lenaertsstraat binnen. Ouders zetten de kinderen af aan de poort en komen niet 

binnen. 

 

 

AFHALEN VAN DE KINDEREN OM 15U30 

• Alle ouders dragen bij het binnenkomen van de school steeds een 

MONDMASKER. 
 

• De ouders die kleuters komen ophalen, komen via de rode poort aan de Oorderseweg 

binnen, volgen de pijlen op de grond en gaan hun kleuter aan de kleuterklas ophalen.  

Ze volgen de looprichting via de pijlen op de grond in de gang, gaan via de 

kleutertoiletten naar buiten en verlaten de school via de rode poort. 
 

• De ouders die de kinderen van de lagere school komen halen, komen via de rode 

poort aan de Oorderseweg binnen. Ze stellen zich op op de speelplaats aan de kant 

van de toiletten. De rijen van de lagere school staan klaar op de speelplaats. 

Leerkrachten zullen de leerlingen naar hun ouders sturen waarna die samen de school 

verlaten via de rode poort. 
 

• Kinderen die met een rij naar huis gaan, vertrekken via de poort aan de Frans 

Lenaertsstraat. 
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• Het ophalen van de kinderen van de naschoolse opvang gebeurt via de rode poort 

aan de Oorderseweg (eerst aanbellen).  

 

 

Deze regeling van brengen en halen start op woensdag 1 september 2021. 
 

 

 

 

 


